
 
 

Oferta de Treball: Tècnic/a de processos i suport operatiu a finances a la Fundació 

Hàbitat3 

 

 

La Fundació Hàbitat3 és una gestora d'habitatge social impulsada des del tercer sector 

que treballa amb les Entitats Socials i les Administracions públiques per garantir el dret 

a un habitatge digne a les persones en situació de vulnerabilitat. Els nostres fonaments 

i principis ètics son: empoderament de les persones, respecte a la seva dignitat, voluntat 

transformadora, transparència i foment de la participació i la responsabilitat. 

 

La Fundació Hàbitat3 cerca un/a Tècnic/a de processos i suport operatiu a finances. 

La seva missió serà gestionar de forma eficient la tresoreria de la Fundació i definir 

processos i sistemes de control per garantir la fiabilitat de la informació financera. 

 

Funcions a desenvolupar 

▪ Previsions i seguiment de la tresoreria a curt i mig termini. 

▪ Tasques relacionades amb l’àmbit administratiu i comptable. 

▪ Definició de nous processos i controls per garantir la fiabilitat de la informació 

financera. 

▪ Suport a la resta de àrees de treball de la Fundació. 

▪ Implementació i seguiment de quadres de comandament. 

 

Experiència laboral i coneixements: 

Es demana:  

▪ Diplomatura en Ciències Empresarials o equivalent. 

▪ Experiència demostrable mínima entre 3 i 5 anys en les tasques a desenvolupar. 

▪ Coneixements Contaplus i/o A3ECO.  

▪ Coneixements paquet Office i nivell avançat Excel.  

 

També es valoraran: 

▪ Experiència en l’àmbit immobiliari.  

▪ Experiència en l’ús del programa TAAF o altres programes d'administració de 

finques.  

▪ Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.  

 

 



 
 

Competències: 

 

Persona organitzada, proactiva, dinàmica i responsable, amb experiència en tresoreria, 

gestió de processos i quadres de comandament, per treballar en equip i créixer 

professionalment a la Fundació, 

 

Oferim: 

 

▪ Horari de 38,5 hores setmanals amb incorporació immediata. 

▪ Retribució i condicions segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d´acció 

social amb infants, joves, famílies i d´altres en situació de risc i vàlua 

▪ Bon ambient de treball en una fundació dinàmica i compromesa amb la seva 

missió que creix cada any a bon ritme. 

 

Com respondre a l’oferta: 

 

Fes-nos arribar el teu currículum i una carta de presentació explicant què pots aportar a 

l’equip de la Fundació Hàbitat3 a rrhh@habitat3.cat. Assegura’t d’escriure en l’assumpte 

del teu correu electrònic “Tècnic/a de processos i suport operatiu a finances” 

 

Es garanteix la màxima confidencialitat, segons la normativa aplicable de protecció de 

dades de caràcter personal. 

 

Barcelona, 18 de gener de 2023 

 

 

mailto:rrhh@habitat3.cat

